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- Jestem ekonomistą, proszę mi więc wybaczyć odchylenie ekonomiczne w moich typach. Niech ludzie
od kultury wskazują wydarzenia kulturalne. Ja powiem Volkswagen, autostrada i Solaris - mówi rektor
UE, prof. Marian Gorynia.
Rektor UEP prof. Marian Gorynia (Fot. Lukasz Cynalewski / Agencja Gazeta)

Kto był człowiekiem 25-lecia wolnej Polski w Poznaniu? A jakie było najważniejsze wydarzenie tego
czasu? Do 3 lutego wybieramy je wspólnie z Państwem. Chcemy zastanowić się, jacy ludzie i jakie
wydarzenia miały na nas największy wpływ i kształtowały życie Poznania. Razem z Czytelnikami
wybraliśmy 20 kandydatur na człowieka 25-lecia i 20 propozycji najważniejszych wydarzeń. W
głosowaniu można wybrać po trzy kandydatury z każdej z list. Na głosy czekamy do 3 lutego.
Głosować można też na kuponach z papierowej wersji "Gazety Wyborczej" (te można dostarczyć do
naszej redakcji osobiście lub pocztą - ul. 27 Grudnia 3, 61-737 Poznań ). Uwaga! Jedna osoba może
zagłosować tylko raz! Z udziału w plebiscycie wyłączone zostaną kolejne zgłoszenia wysłane przez jedną
osobę lub wypełnione w sposób wskazujący na oddanie głosu przez tę samą osobę więcej niż raz.
Dziś swoje rekomendacje przedstawia rektor Uniwersytetu Ekonomicznego prof. Marian Gorynia
Czy mam dawać lajki, czy hejty? To może będę dawał lajki.
Jestem ekonomistą, proszę mi więc wybaczyć odchylenie ekonomiczne w moich typach. Niech ludzie od
kultury wskazują wydarzenia kulturalne. Ja powiem Volkswagen , autostrada i Solaris. Volkswagen to
rozwój regionu, inwestycje, podatki, postęp gospodarczy. Autostrada: podobnie. To także dosłowny i
symboliczny most na Zachód. Autostrada zapewnia sprawne połączenie z Zachodem, dzięki niej Polska
staje się jeszcze ważniejszym ośrodkiem gospodarczym. Wzrasta skłonność inwestorów do
przychodzenia do Polski. Wiele inwestycji lokuje się właśnie w bliskości autostrady. Poza wymiarem
gospodarczym możemy też mówić o kulturalnym i sportowym. Kiedy chcemy, możemy jechać do teatru
w Berlinie, do muzeum, do opery.
A dlaczego Solaris? To jedna z wielu firm w okolicy i wcale nie największa. Ale się liczy, bo to firma
innowacyjna, nowoczesna, dysponująca produktem podbijającym światowe rynki.
Trzy przedsięwzięcia w wysokim stopniu przyczyniają się do podniesienia poziomu dobrobytu. Dają
pracę mieszkańcom okolic Poznania, umożliwiają rozwój inwestycyjny, zwiększają wpływy z podatków.
Gdybym miał wskazać pięć wydarzeń, to pewnie bym wspomniał o czymś sportowym, np. o budowie
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stadionu. Trudny do przecenienia jest festiwal Malta.
Dwa razy brałem udział w maratonie poznańskim, ale powstrzymam się ze wskazywaniem go. Maraton
jest super, ale z punktu widzenia ekonomisty, nieporównywalny z Solarisem, Volkswagenem i
autostradą. Najważniejsze są miejsca pracy, rozwój gospodarczy, konsekwencje dla dobrobytu regionu. Z
ludźmi mam problem. Czy mogę wskazać cztery osoby?
Po pierwsze, Hanna Suchocka: premier z Poznania i to w dodatku kobieta.
Po drugie, Ryszard Grobelny. Pewnie nie wszyscy się ze mną zgodzą, ale oceniam bardzo wysoko jego
prezydenturę, przede wszystkim czwartą kadencję. Prezydent Grobelny przeprowadził Poznań przez
większość lat transformacji, która w wypadku Poznania okazała się bardzo udana pod względem
gospodarczym. Poziom i jakość życia w Poznaniu na tle dużej części polskich miast bardzo się poprawiły.
Trzecia pozycja to jest Jan Kulczyk. Za wkład w rozwój gospodarki polskiej i zbudowanie grupy
inwestycyjnej, która odnosi sukcesy. Trudno o nim nie wspomnieć, zwłaszcza że to on firmował swoim
nazwiskiem budowę autostrady.
Wreszcie uwalniam się od gospodarki. Czwarta osoba to Jan AP Kaczmarek. Wprowadził nasz kraj w
jakimś sensie do Hollywood. Jestem wielbicielem jego muzyki, w szczególności tej do filmu "Marzyciel".
Kaczmarka podziwiam za festiwal Transatlantyk. Jestem zafascynowany tym festiwalem, zdecydowanie
to wydarzenie podnosi rangę Poznania.

